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Nationaldagsfirandet 
Även i år organiserar vi av kända skäl inte den så populära trädgårdsfesten. 

Men använd gärna vår trädgård för egna små kalas. Vi ber Er att vara rädda om det lilla gräs 

som finns och inte släpa runt de tunga möblerna. 

 

Flaggning 

HURRA! En av våra nya medlemmar har anmält intresse för att vara flaggvärd. 

Finns det fler intresserad så kontakta styrelsen tfn: 070 990 99 81. 

 

Trädgården 
Trivselträdgårdar kommer att byta ut de gamla, välanvända, bräderna på våra bänkar utmed 

husets framsida. Tyvärr så fastnade virket i Suezkanalen så vi vet ännu inte när bytet kommer 

att ske. Men, lådan för leksaker har kommit på plats på lekplatsen utanför port 9, tack för den. 

 

Obehöriga i tvättstugan 

Det har visat sig att boende bjuder in sina kompisar till party i tvättstugan på kvällar. 

Detta är inte tillåtet och har givit upphov till nedsmutsning, skadegörelse och även inbrott i 

källarförråd som kan kopplas till tvättstugans reservutgång. 

Dessutom blev vi samma helg utsatta för ett inbrottsförsök på expeditionen där man slet 

sönder båda låsen men blev skrämda av larmet. 

Vi har nu satt in extra bevakning och vi skall också påskynda starten av det nya 

bokningssystemet som ger oss bättre kontroll över bokningar och tillträde. För att förhindra 

missbruk så kommer vi också att larma den reservutgång som leder ut från tvättstugan. 

Om Ni påträffar obehöriga i tvättstugan skall Ni ringa störningsjouren. 

Vi är måna om vårt öppna trevliga hus och måste samarbeta för att återställa ordningen. 

Missbruk kan medföra att man mister tillträde till tvättstugan. 

 

Branddörrar 

Branddörrar är till för att begränsa eventuell brand och skydda oss boende. Det är förbjudet 

att lämna dessa uppställda och de dörrar som sitter i ändarna på bottenplanets förrådsgångar 

är branddörrar och får inte lämnas öppna eller på glänt för Er egen bekvämlighet. 

 

Nu ser vi fram emot sommaren!  
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